
2. THUISWERKOPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving 

Beste student, 

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink 

bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 7 april te sluiten. 

Leuk? Ja, misschien voor sommigen wel, maar jullie zullen het met me eens zijn dat het thuiswerken en niet naar 

allerlei activiteiten kunnen, ook nadelen heeft. 

______________________________ 

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal 

hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door 

het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben wij voor jullie 

docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle andere taken die je 

ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’.  Veel succes met je thuiswerk en we 

hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

______________________________ 

Hoe gaat het met jou? De kracht van belangstelling en bemoediging in 

woorden! 

We leven in vreemde tijden. De scholen zijn dicht en opeens ben je elke dag thuis om je werk voor 

school te maken. Misschien heb je een eigen kamer waar je in alle rust je huiswerk kunt maken. 

Misschien zit je met enkele broers en/of zussen aan één tafel in de woonkamer of keuken om je 

huiswerk te maken. Dan vind je het vast wel lastig om je goed te concentreren. Opeens zit je niet 

meer bij elkaar in één lokaal en mis je de aandacht van je docent en de gesprekken met je 

klasgenoten.  

Opdracht A. 

Je zult vast wel een klassenfoto hebben. 

Haal deze eens tevoorschijn en loop alle 

gezichten eens na.  

Stel jezelf eens de volgende vragen: 

1. Wie ken ik goed, een beetje en 

van wie weet ik eigenlijk niets? 

2. Wat is de reden dat je de ene 

klasgenoot beter kent dan de 

andere? 

3. Welke klasgenoot kan volgens jou 

wel een extra bemoediging 

ontvangen? 

4. Wat is het risico hiervan als je selectief (= voorkeur hebben voor) enkele klasgenoten een 

bemoediging stuurt? Hoe kun je dit voorkomen? 



Opdracht B. 

Bezorgdienst - BLOEM.NU 

ALSJEBLIEFT! VOOR JOU!! 

Zomaar een bloemetje 

Zomaar voor jou 

Om je zomaar te vertellen 

Dat ik niet zomaar 

Maar zoveel van je hou  afzender ……………..! 

 

Bezorg deze week een bloemetje  in de app. of mailbox van elke klasgenoot. Dan bedoelen we dit 

niet letterlijk (MAAR!! Dat mag natuurlijk wel!!) maar positieve woorden kunnen ook als bloemen 

worden ervaren.  

Vraag 1. Om welke redenen kunnen mensen elkaar een bos bloemen geven? 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 

Wat zou het mooi zijn als je elke klasgenoot eens een 

bemoedigend woord, een compliment of gewoon iets 

aardigs en opbeurends zou sturen. Je weet dat positieve 

woorden altijd fijn zijn om te ontvangen. Wat fijn als er 

aan je gedacht wordt. In onze gastlessen over Taal & 

Respect, noemen we dat een bosje bloemen uitdelen.  

Wat zit er een “Kracht” in positieve communicatie. 

 

 

 

Misschien hebben jullie een klassen-app. of elkaars emailadres.  

Stuur al je klasgenoten een positief bericht en laat zo merken dat je om elkaar geeft en aan elkaar 

denkt. Wees een bloemenuitdeler! De sfeer en veiligheid in de klas kan er alleen maar beter door 

worden. Mooi om zo op afstand toch dichterbij elkaar te komen. Allemaal winst! 

Een meisje dat lang werd gepest heeft het eens heel kernachtig geformuleerd:  

TAAL + RESPECT = VEILIGHEID   |    GEDRAG + RESPECT = VEILIGHEID 



Opdracht C. 

Wil je het wat creatiever AANPAKKEN?  

 Kijk dan naar ons filmpje:  

#jijbentwaardevolvoormij challenge.  

 

Stuur je vlog naar info@klassetaal.nl. Wij zien er naar uit! Maak je klasgenoten blij met jouw 

boodschap!  

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/ZOW07aPhtDQ 

Creatieve opdracht over Taal en Respect. De kracht van positieve woorden! 

Ps. Heb je zelf een mooi idee, suggestie of creatieve opdracht voor je leeftijdgenoten in Nederland, 

die net als jij nu thuiswerken? Mail het ons!  De mooiste ideeën gaan we verwerken in een nieuwe 

lesopdracht! We zien uit naar jouw voorstel! 

info@klassetaal.nl  onder vermelding van: “les idee voor het MBO” 

 

Veel succes! 

Team van KlasseTaal 
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